แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรื่องพิ จารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
วันที.่ ...............................................................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ........)..................................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน).......................................
(มือถือ).........................................โทรสาร..............................................อีเมล์..............................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
จานวน..........................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ดังนี้
เรือ่ ง : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ / เหตุผลทีเ่ สนอ : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….....
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ทีไ่ ด้ลงชือ่ รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน................หน้า
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.3 (1)
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/.....).......................................................ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน...................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน)......................................(มือถือ)...................................
โทรสาร..............................................อีเมล์..............................................เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า
ในการติตต่อบริษทั ฯ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ พร้อมทัง้ เอกสาร
และหลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ

ลงชือ่ ........................................... ผูถ้ อื หุน้
(.........................................)

แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
วันที.่ ...............................................................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ........)..................................................อยูบ่ า้ นเลขที.่ .....................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน).......................................
(มือถือ).........................................โทรสาร..............................................อีเมล์..............................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
จานวน......................................หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ่ (นาย/นาง/นางสาว/...) ..............................................................
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 โดยบุคคล
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ พร้อมทัง้ ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด ซึง่ ได้ลงชือ่ รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน.........................หน้า
เหตุผลทีเ่ สนอเพือ่ ประกอบการพิจารณา :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายเสนอชือ่ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.4 (1)
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/.....).......................................................ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน...................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน)......................................(มือถือ)...................................
โทรสาร..............................................อีเมล์..............................................เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า
ในการติตต่อบริษทั ฯ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับเลือกเป็ นกรรมการ พร้อมทัง้ เอกสารและ
หลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ
ลงชือ่ ........................................... ผูถ้ อื หุน้
(.........................................)

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อพิ จารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริ ษทั เบตเตอร์ เวิ ลด์ กรีน จากัด (มหาชน)

รูปถ่าย

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) ..........................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ...........................................อายุ...................ปี เพศ.............................สัญชาติ...................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที.่ .........................ถนน...........................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน).................................(มือถือ).......................................โทรสาร……………………….
อีเมล์..............................................
การถือหุ้น บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ณ วันที.่ .................... จานวน........................หุน้
สถานภาพการสมรส
คูส่ มรสชือ่ ................................................................ถือหุน้ บริษทั ฯ จานวน.............................................หุน้
บุตร จานวน...........................................คน คือ
1……………………………………………อายุ..............ปี ถือหุน้ บริษทั ฯ จานวน.............................หุน้
2……………………………………………อายุ..............ปี ถือหุน้ บริษทั ฯ จานวน.............................หุน้
3……………………………………………อายุ..............ปี ถือหุน้ บริษทั ฯ จานวน.............................หุน้
ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชือ่ สถาบัน
ชือ่ คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
................................................. ………………………………………
................................................. ………………………………………
................................................. ………………………………………

ปี ทส่ี าเร็จ
……………………………
……………………………
……………………………

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชือ่ หลักสูตร
สถาบันทีจ่ ดั
................................................. ………………………………………
................................................. ………………………………………
................................................. ………………………………………
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ปี ทเ่ี ข้าอบรม
……………………………
……………………………
……………………………

ประสบการณ์ ทางาน / การดารงตาแหน่ งกรรมการ จนถึงปัจจุบนั
ชือ่ หน่วยงาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ง
ช่วงเวลา
........................................... ……………………………… …………………………… ……………………….
........................................... ……………………………… …………………………… ……………………….
........................................... ……………………………… …………………………… ……………………….
การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
การถือหุน้ หรือเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….....
....................................................................................................................................................................

คายิ นยอม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/.......)...................................................................................................
เสนอชือ่ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และขอรับรองว่า
รายละเอียดทีป่ รากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานทีย่ น่ื มาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริง
ทุกประการ

ลงชือ่ ........................................................... บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
(.........................................................)
วันที…
่ …………………………………..
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